
* #TI >

CRECHE E CENTRO DE ORIENTACAO FAMILIAR

"ANA MARIA JAVOUHEY"
CNPJ • 51.833.259/0001-54

I Rua Oorival Rodrigues de Barros, n? 280- lue£lia /S3o Paulo- CEP.17780*000 Pone 3551*1886
4

\

\

PLANO DE
ArV. -»4 ttCTM

I

^ -

TRABALHO 4

4

P

t

L

I

I



INTRODU^AO

A Creche e Centro de Orienta^ao Familiar "Ana Maria Javouhey’’ e uma 

inslilui^ao Bducativa, Filantropica. fundada em 1966, e orientada, desde entao pelas Irmas de Sao Jose 

de Cluny que , seguindo a linha do pensamento de sua fundadora ANA MARIA JAVOUHEY ( 1779- 

1851), fundamentam a sua a^ao educativa nos princlpios do humanismo cristao e nos valores do 

Evangelho.

Nesta mesma linha de pensamento, compartilhada pela Diretoria da Entidade e pelos que 

nela trabalham, no serviqo junto as familias e as crianqas, todos procuram o que possa contribuir para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso de cada uma das crianqas e de suas familias.

0 projeto Educative da Creche e Centro dc Orientaqao Familiar , busca, assim contribuir 

para o desenvolvimento integral das crianqas , recordando que, a nossa antropologia , a nossa visao e a 

nossa meta de cducaqao , vai mais alem do que um simples humanismo.

Convictos de que cada crianqa e um ser bio-psico-social e espiritual, so uma educaqao 

que sc interesse pcla pessoa na sua totalidade pode ser alvo da nossa aqao educativa.

Queremos educar e formar nao somenle para o conhecimento, mas para o 

desenvolvimento de personalidades maduras e equilibradas, que num mundo de desaflos possam fazer a 

diferenqa , para uma sociedade mais justa, humana e fraterna. Neste sentido, desejamos nao descurar 

nenhuma das vertemes da cducaqao e da pessoa humana.

Na linha do nosso pensamento, como afirmava Paulo Freire, “a nossa escola nao deve 

apenas formar a cabeqa das crian^as. A organizaqao coletiva e importante tambem para garantir que 

cada pessoa se desenvolva como um todo. As nossas crianqas precisam aprender a cuidar do corpo e da 

saude, a cultivar e a expressar seus afetos em cada gesto, a descobrir o sentido pleno da VIDA em todas 

as suas manifestaqoes. As nossas crianqas necessitam de valores que formem o seu carater de um jeito 

difereme daquele que a mi'dia, na sua maioria, tenia formar. Precisam aprender a nao perder a 

sensibilidade e a ternura de quern descobriu e compreendcu o outro. Mas tambem aprender a se indignar 

profundamenle com qualquer injustiga cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo.

Para nos, como para ANA MARIA JAVOUHEY, desde as primeiras etapas da vida da 

erianga, “...e precise dar-lhcs uma educa^ao que, elevando-a no seu proprio coneeito, a faga desejar 

eonquistar um dia o lugar que e chamada a ocupar na sociedade” (AMJ Carta 463 , 8) . Por isso, 

para ajudar a crianqa a desenvolver desde o principio o gosto pelo Belo, pelo Bom e pelo Bern , Ana 

Maria Javouhey aconsclhava: “Eduquem bem as criangas que os pais possam ficar contcntes. As

criangas hao-de amar-nos e faremos delas pessoas segundo o coragao de Deus”. (AMJ Carta 29, l)

Educar e ajudar as familias nessa tarefa, eis a meta e o obietivo ultimo da aeao 

educativa da nossa Instituicao. fundamentada, como acima referimos, nas linhas gerais dc pensamento da 

jovcm missionaria francesa, a Madre Javouhey.



VFSAO FILOSOFICA 

RUMO A MATURIDADE:
Integradas a Educate Basica ha apenas dez anos, as creches e pre escolas trabalham 

para ganhar qualidade, aliando o cuidado com a crian^a a atividades educativas.

Houve um tempo em que nao existiam crian9as no mundo. Apenas adultos em miniaturas. Foi so no 

scculo 17 que surgiu a ideia de inlancia: a sociedade comeijou a perceber que aqueles pcqueninos seres 

linham um jeito dc pensar , ver e senlir caracterislicos. Com a descoberta da infancia nasceu, tambeni, a 

preocupa^ao com a Educa9ao Infantil.

A cria9ao de escolas para esse nlvel de ensino 000169011 no seculo 18, com a Revolu9ao 

Industrial. Na Europa, essas primeiras institutes tinham o proposito de cuidar dos filhos das operarias, e 

no Brasil nao foi diferente. A inser9ao da mulher no mercado de trabalho fez surgir os primeiros 

estabclecimentos de Educa9ao infantil no pais, no final do seculo 19. Eles eram filantropicos ale a decada 

de 1920, quando se iniciou um movimento pela dcmocraliza9§o do ensino.

Aos poucos, o poder publico come90u a assumir a responsabilidade por essa escola - que 

se consolidou com a Constitute de 1988: “ O dever do Eslado com a educa9ao sera efetivado mediante 

a garanlia de (...) atendimento em creches e pre-escolas as crian9as de 0 a 6 anos de idade”. Assim os 

pequenos passaram a ser reconhecidos como cidadaos e ganharam o direito de ser atendidos em suas 

necessidades especitlcas para se desenvolverem.

Com a promulga9ao da Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional LDB, em 1996, 
• a educaqao ate os 6 anos licou defmida como a primeira etapa da Educa9ao Basica. A Educa9ao Infantil 

passou entao a ser dividida em xreches - para crian9as de ate 3 anos ; e pre escola - de 4 a 6 anos. Essa 

divisao so foi alterada em Maio do ano de 2005, com a 330930 presidencial a Lei Federal n° 11.114, que 

define que as crian9as com 6 anos completes devem ser matriculadas no \° ano do ensino fundamental. 

Dessa forma a Educa9ao Infantil passou aatender crian9as ate 5 anos de idade.

A ESCOLA TODA E UM ESPACO EDUCATIVO

Nos ultimos dez anos , a ideia de que a creche era um local em que as crian9as ficavam 

apenas para serem cuidadas deu lugar a uma nova concep9ao. Hoje , mesmo os pais que tem tempo e 

condtes fmanceiras de manter a crianpa em casa optam por envia-la a escola desde cedo, por acreditar 

que e um espa9o privilegiado de desenvolvimento e socializa9ao, uma decisao acertada. A Educapao 

Infantil. inicia 0 processo de escolariza9ao nas crian9as de mode Itidico, estimula a autonomia e promove 

0 desenvolvimento dentro de um contexto integral, no qua! 0 cuidar esta inserido entre os objetivos



pedagogicos. “ 0 cotidiano e uma oportunidade de aprendizagem”. Ate ir ao banheiro e uma sala de aula, 

onde se podem aprender conceitos de higienc e cuidados pessoais.

Todos os ambienies da escola, portanto. devem ser pensados para permitir uso 

pedagogico e a livre circula9ao dos alunos . “ a crianqa precisa de lugares amplos e pequenos, fechados e 

abcrtos, onde possa Tazer suas explorapoes’’,

Na educa^ao infantil, os conteudos pedagogicos devem ser desenvolvidos com base na 

vivencia do aluno, suas relafoes afetivas, experiencias de interagao com o mundo, movimentos e 

brincadeiras que abavcam todos os outros aspectos.

A brincadeira e valorizada como uma das principals atividades da creche.

Para estimular a crianga a brincar e promover o seu desenvolvimento, e precise, proper novos temas , 

oferecer brinquedos, cenarios e materials variados. E necessario ainda, interagir, enriquecendo o universe 

cultural da crianga.

Segundo o suiqo JEAN PIAGET (1896-1980), o processo de construgao do 

conhecimenlo ocorre em ctapas, que evoluem progressivamente por meio de estruturas de raciocinio que 

surgem com base em um mecanismo de adapta9ao do organismo a novas situa95es. E, portanto, pelas 

proprias experiencias que a crianqa constroi seu conhecimento concep9ao que originou o famoso termo “
construtivismo”.

Com HENRI WALLON (1878-1962), aprendemos a valorizar os espagos de sala de 

aula e a liberdade de movimenlo. Segundo o Frances, e por meio das emogoes que a crian9a se relaciona 

com o mundo e se desenvolve. E o aspecto emocional esla intimamente ligado ao organico: altera os 

baiimentos cardiacos, a respiragao, a tensao muscular. Assim, a crianqa precisa dc espago para se 

movimentar, expressar suas emogoes e relacionar-se efetivamente com o mundo.

LEV VYGOTSKY ( 1896-1934), ao interagir com os alunos 

leoria sociocultural do desenvolvimento: para ele, e nas redoes pessoais que o ser humano se constroi; c 

por meio delas que o individuo internaliza os elementos da cultura. A aprendizagem impulsiona o 

desenvolvimento e, portanto, o professor tern o papel de inlerferir, propondo desafios, desencadeando 

avangos c estimuiando a intcra9ao entre as crian9as.

o russo defendeu uma



NA CRECHE:

ADAPTACAO - e tudo novidade,

INTERACAO - agir c conhecer,

IDENTIDADE - quern sou eu?

MOVIMENTO - meu corpo,

AGRESS1VIDADE - liberar as encrgias,

ARIES V1SUAIS - grandes talentos.

MUSICA - descobrir os sons,

E CUIDADOS SEGURANCA — carinho e aten<;ao

01 = TDENTIFICACAO DA INSTITUICAO

• NOME = Creche e Centro de Orienta<?ao Familiar “ANA MARIA JAVOUHEY” 
Endereco: Rua Dorival Rodrigues de Barros n° 280 - Bairro: Vila Dalva 

CEP 17780 000. Cidade: LUCELIA - SP 

Telefone : Oxx 18 35511886

Fundacao : 31/05/1961 - C.N.A.S. 28.996.025050/94-00 

' Certificado de Utilidade Publica federal : dec. n 50.517 de 02/05/61 

Certificado de Utilidades para fins Filantrooicos : 44006003635/2000-49 

Reqistro do Estatuto no Cartorio de Registros n 3.098- livro A fl. 17 de 27/06/96 

jnscricao Municipal do Conselho Crianca de Assistencia Social: 002/2000 

Inscricao dos Direitos da crianca e do Adolescente : 01/2000

MANTENEDORA: A propria entidade com apoio do FUNDEB;

CNPJ : 51.833.259/0001-54

Representante legal: SERGIO BELARMINO DOS SANTOS 

DIRIGENTE: IRMA MARIA APARECIDA DA SILVA

D1RETOR DA EDUCACAO BAS1CA DO MUNICIPIO: ELIANA CRISTINA DA SILVA DEL AI 
SOARES

SUPERVISORA DE ENSINO: GRAZIELA FATINANCI 

. ASS1STENTE SOCIAL DO MUNICIPIO : ROSEMEIRE BARRETA



DIRETORIA:

PRESIDENTE: SR. SERGIO BELARMINO DOS SANTOS 

VICE-PRESIDENTE: SR. JULIO CESAR MORO

1" SECRETARIO: IRACI OLIVEIRA DE SANTANA CALDEIRA 

T SECRE TARIO: NEUZA DIAS LIMA 

1° TESOURE1RO:JOAO LUIZ PERNOMIAN 

2° 1 ESOUREIRO:MARCOS ANTONIO BATISTA

CONSELHO FISCAL EFETIVO

l" MEMBRO: DEBORA FERREIRA SANTOS DUARTE 

2“ MEMBROiAPARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA 

3" MEMBRO: THAIS REGINA DIZERO 

4" MEMBRO: ERICA REGINA FERREIRA BERNARDINELI 

5° MEMBRO: JOAO LUIS BOCARDO

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

1° MEMBRO: DONIZETE RODRIGUES DA COSTA 

2" MEMBRO: ELIDA APARECIDA GUILHERMINO TAZINAZO 

3° MEMBRO: HELIO PORCEBOM MATHIAS 

4U MEMBRO: NELCI ELIZABETH SILVA 

5" MEMBRO: MARIA DO CARMO FRESCA VICENTE

DIRETOR PATRIMONIAL: WALDIR BAESSA

D1RETOR JUR1DICO: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO

COORDENADORA GERAL: IR. MARIA APARECIDA DA SILVA



J U STIFIC ATI V A

CARACTERISTICAS E EXPECTATIVAS DA POPULAQAO

Nossa Institui^ao esta localizada em um bairro, onde a maior parte das farmiias necessila do 

atendimenio em Institui^ao Assistencial. sendo esla necessidade devido, a situate socio-economica das 

mesmas.

A maioria das maes trabalha como mensalistas e/ou diaristas, tendo em media uma renda de um a 

dois salaries minimos e meio por familia, lornando-se a Institui^So um lugar seguro e educative, onde a 

crianga pode permanecer enquanto a mae trabalha.As profissoes dos pais variam entre pedreiros, 

serventes, lavradores, vendedores em estabelecimentos comerciais e autonomos, e funcionarios de usinas 

da regiao.

Algumas das crianijas atendidas pela Institui^ao apresentam um deficit no seu dcsenvolvimento, 

devido a pouca estimulafao motora e de linguagem, contato afetivo e social, o que implica diretamente no 

aspecto cognitive e inteleclual, devido os pais terem pouco tempo de contato com seus filhos, falta de 

inlbrmayao e grau de escolaridade.

Quanto a religiao 66% dos atendidos sao catolicos e 32% sao evangelicos , e 2% sem religiao.

No tocanie a moradia, a maioria, sendo 68%, moram em casa propria, 12% em casas cedidas c 

20% em residencias alugadas no valor aproximado de R$ 300,00 a RS600.00 mcnsal. Quanto ao modelo 

de familia alendida, parte dos pais sao casados tendo uma relafao estavel, parte vivem amigados e outros 

sao separados e os filhos vivem com suas maes ou avos. A maioria das familias tern um nlvel de 

escolaridade de f1 a 4‘1 serie, uma parcela com ensino fundamental complete e uma pequena parcela com 

nlvel superior. Ressaltamos ainda que alem de atendermos filhos de familias nucleares consliluldas pclo 

pal, mae e lilhos, ha familias uni - parentais.

Observamos uma baixa na qualidade de vida de nossas familias no decorrer desle ano, das 

condit^oes de trabalho c moradia, o que alribulmos a crise pela qual atravessa o pals.

Atendemos uma media dc 93 a 120 crianpas, na faixa etaria de seis meses de idade a 03 anos e 

meio de idade, das 7:30 as 17:00 boras. Muilas das quais dependem de onibus cedido pela preieitura para 

chegar a instituiijao e retornar as suas casas.

A expectativa da populafao atendida e que o nosso C.E.I continue contribuindo na formagao das 

crian^as; sdesenvolvcndo situates proplcias nas quais elas sao estimuladas pelos educadores a examinar, 

explorar, construir significances, possibilitando sempre um ensino de qualidade. Contamos com a 

parlicipanao dos pais e comunidade em reuniocs, projetos e eventos oferccidos no Centro.



TRATAMENTO AOS ALUNOS E PAIS

• Dar oportunidade a crian^a de participar do planejamento de algumas atividades no dia, como 

brincadeiras, jogos, escolha de miisica, desenhos. historias e assuntos de seu interesse.

• Desenvolver autonomia em mementos de rotina dc higiene (como escovar os denies sozinho, 

tomar banho, pentear os cabelos, calcar os sapatos), e se alimentar, etc...

• Conversar e oriental- os pais, individualmenle e em reunioes, sobre a crianfa, o seu 

desenvolvimento, problemas de saiide ou de disciplina.

• Procurar desenvolver uma coopera9ao entre crian^as, Instituifao e Familia. para resolver os 

problemas exislentes da melhor maneira possivel.

• Promover Visitas domiciliares da Assistente social e equipe gestora as familias.

• Participar de festas, comemoraqoes, passeios, feslivais, campeonatos e promoqoes.

• Integrar toda comunidade escolar em todos os eventos da instituiqao.

ATIVIDADES DA DIRETORIA

• Representar a entidade no foro externo. sempre que soiicitada ou convidada a participar de algum 

evento.

• Apoiar os programas de trabalho em execuqao como tambem oferecer condiqoes para o seu 

desempenho e exito.

• Promover campanhas, festas e outras promoqoes a tim de assegurar o equilibrio fmanceiro da 

entidade.

• Participar e promover reunioes mensais para abordagem de assuntos de interesse da entidade, bem 

como analisar os balanqos iinanceiros da mesma.

• Integrar a entidade a comunidade alraves de festas, visitas e divulgaqao do trabalho realizado.

NORMAS DE CONVIVENCIA

• S5o estipuladas normas e limites, a partir de muitas conversas com as crianqas, para se ter uma 

inleraqao na convivencia em grupo, com o objetivo de ajudar a sair do egoccntrismo.

• Sao estimuladas as atividades coletivas e de cooperaqao em momentos dc arrumaqao e 

organizaqao do material e do ambiente.

• Valorizaqao das descobertas, iniciativas e colocaqoes demonstradas pelas crianqas.



REGIME DE FUNCIONAMENTO.

0 atendimento e de 07:30 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. A matricula dcvera ser 

efeiuada pelos pais ou responsaveis, aprescntando no ato da matricula folocopia da 

cevlidao de nascimento. carteira de vacinafSo em dia. comprovante de residcncia e 

renda familiar, duas fotos tamanho 3x4, declaraqao de transferencia, se houver. 

documentos pessoais dos responsaveis pela guarda da crian?a.

Somente sera permilido frequentar as aulas os alunos devidamente matriculados. 

As datas de inicio e termino das matriculas serao determinadas pela direijao em 

consonancia com as determinafoes emanadas pela Secretaria da Educa^ao e acontecerao 

a qualquer tempo, se houver vagas.

Neste colidiano, nossa pralica pedagogica busca articular atividades significativas, que garantam o 

afetivo cnvolvimento de nossas crian^as, respeitando-as como sujeitos de direitos. Nesse sentido, volta-se 

para o atendimento as necessidades e aos inleresses das criangas, tendo como foco o desenvolvimento das 

nuiltiplas dimensoes humanas.

FINALIDADE

A pralica da alual proposta politico-pedagogico e urn desafio a ser enfrentado por lodos os 

envolvidos na educaijao. Ela deve provocar mudanqas de alitudes: deixar velhos conceitos, arrisear e 

acrediiar na construpao coletiva. Esta pratica devera basear-se em quatro pilares fundamenlais da 

Educapao:

• APRENDER A CONHECER (atraves do ensino formal e informal a crianpa devera adquirir uma 

cullura geral),

• APRENDER A FAZER ( a erian<;a devera adquirir habilidades motoras para futura qualificaqao 

professional, tornando-a competente para enfrentar diversas situagoes e trabalhos em equipe),

• APRENDER A VIVER ( a crian^a devera desenvolver a compreensao do outro e ser eapaz de 

participar de projetos comuns),

• APRENDER A SER ( a crian^a devera desenvolver a sua personalidade apara atuar com maior 

autonomia, discernimento e responsabilidade).

As praticas pedagogicas que compoem a proposta curricular da Educa^ao Infantil devem ter 

como eixos norleadores as interaqoes e a brincadeira, as quais devem ser observadas, registradas e 

avaliadas.



OBJETIVOS

Forma?ao: A educate da crianipa pequena foi considerada, por muito tempo como pouco

importamc; bastava que fossem cuidadas e alimentadas . Hoje a eduea<;ao da crian<;a pequena iniegra o

sisicma publico da educa^ao. Ao t'azer parle da primeira elapa da educa^ao basica, ela e concebida como

questao de direilo, de cidadania e de qualidade. As internes e as brincadeiras sao consideradas eixos

fundamemais para se educar com qualidade.

Idcntidade e Autonomia: A constru9ao da ideniidade e da autonomia diz respeito ao

conhecimento, desenvolvimento e uso dos recursos pessoais para fazer frente as diibrentes situa9oes da

vida. Conliecimento de si proprio e do outro, desenvolvendo todas as suas potencialidades afetivas.

sociais e cognitivas.

Pessoal e Social : Organiza9ao de seu meio ambiente, pela intera9ao cstabelecida com sens 

colegas, inserindo a crian9a em urn mundo simbolico, sua cultura e seu grupo social.

Desenvolvimento de habilidades de perceber-se como o outro reflelido seus proprios atos, cren9as e 

valores.

Seus objetivos:

• Socializa9ao /Combinados,

• Regras de Convivencia,

• Comunica9ao e Expressao de Desejos,

• Uso do Seu Corpo/Partes do Corpo,

« Autonomia. nas A9oes de Higienc,

• Escolhas dc Brincadeiras, Objelos e Espa9os,

• Wigiene Comunitaria,

• Brincadeiras Diversas,

• Paries do Corpo e Suas Fur^Ses.

• Sentidos, ( Ouvir, Sentir, Falar, Cheirar e Gosto),

• Consirii9ao da Identidade.



CONHECIMENTO DE MUNDO :

Conslvu^ao de diferenies linguagens pelas criangas e para as relagoes quc estabelecem com os 

objctivos de conhecimenlo dos seus eixos: Movimento, Musica, Arles Visuais, Linguagem oral e cscrila, 

Nalureza c Sociedade e Matematica.

MOVIMENTO

Estabelece um clima de confianpa eiUre as criangas, e o adulto. em situates de cumplicidade, respeilo, 
pois ninguem e igual a ninguem, criando ambientes em que possam se movimentar c criar novos 
movimentos.
Adquirir movimentos, possibilitando sua atuapao no mundo, com aulonomia em relaipao ao adulto. 
Dcsenvolver a percep9ao adequada de si mesmo, compreender suas possibilidades e limitapocs reals, 
auxiliando na expressao corporal com maior liberdade, aperfeipoamentoe compelencia motora.
Seus objetivos:
- expressao de sensapoes e ritmos corporals,
- gestos e posturas,
- reconhecimento de elementos do seu corpo,
- criapao de movimentos corporals,
- ampliapao progressiva da destreza,
- babilidades manuals,

mOsica

A musica e essencial para a formapao do scr humano. Auxilia o desenvolvimento do racioclnio 

logico, traz envolvimento emocional e e instrumemo de interapao. Brincadeiras de experimental- 

dilerentes sons e instrumentos musicais contribueni para o desenvolvimento da linguagem e a formapao 

integral das crianpas. Qualquer atividade com musica, pode tornar-se uma brincadeira divertida, quando se 

olerecem oportunidades para expressoes livres e orientadas, tendo um bom suporte cultural. Interagir ativa 

e criativamentc com a musica, construindo seu percurso e elaborando seu conhecimento, aprendendo a 

ouvir a cullura musical intantil. Compreender a musica como linguagem e objetivo de conhecimento,

atraves do fazer, percebcr e refletir a musica como contexto da cultura humana, desenvolvendo o auto 

conhecimento e o conhecimento do outre.

Seus objetivos:

Explorapao, expressao e produpao do silencio e de sons, 

Brincadeiras cantadas, jogos ritmicos,

Apreciapao musical,

Interpretapao de musicas e canpoes diversas,



ARTES VISUAIS

• Inserir na programa^ao curricular de cada agrupamenlo os elemenlos necessaries para enriquecer a 

cultura arlistica das criangas. Dispondo desse conhecimento cultural sobreartes. as crianfas podem 

reeria-las cm suas brincadeiras e atividades em sala de aula.

♦ Desenvolvcr a capacidade de abstrac;ao da mente levando-a ao desenvolvimento da conscicncia . 

da propria capacidade, formando individuos mais cn'tieos e criativos.

• Expressar e ampliar suas habilidades plasticas, pela sua criatividade . Utilizando os diversos 

recursos disponivcis e sempre respeilando a individualidade de cada crianga.

Seus objetivos

• Explorayao e manipulagao de materiais diferenciados,

• Observagao c idenlificagao de imagens diversas,

• Explora^ao de movimentos gestuais.

LINGUAGEM ORAL E ESCR1TA

As crian9as comunicam-se por diferentes linguagens, por gestos e expressoes, olharcs e palavras. 

O aprendizado da fala se inicia no nascimento com a comunicagSo entre as crian^as e seus pais, e depois 

mais tarde entre professoras e alunos. Ha diversos eslilos de comunica<;ao que levam as crian^as a 

aprenderem a falar e que fazem parte de suas culturas quando ingressam na creche.

• Adquirir aos poucos competencias em rela9ao a linguagem que possibilita a ela ter acesso aos bens 

culturais alcan9ando uma maior participa9ao no mundo da cscrila.

• Idemiiicar a fun9ao social, da leitura e da escrita, bem eomo a relagao entre a palavra falada e 

eserita.

• Entrar em contato com a riqueza e a complexidade do mundo da escrita, atraves de trabalhos com 

as obras literarias, textos, palavras e letras.

• Dominar a linguagem oral com desenvoltura, ampliando o vocabulario e enriqueccndo assim suas 

habilidades quanto a iala.
Seus objetivos:

• Use da linguagem oral na comunica9ao ,

• Exprcssao de sensa9bes atraves da linguagem,

• Observa9ao e manuseio de materials impresses,

• Conla9ao de historias,

• Uso de diferentes generos textuais,



NATUREZA E SOCIEDADE

• Ampliar o conhecimento de seu ambiente natural, propiciando novas vivcncias, atraves de 

atividades elaboradas de aeordo com os varies temas trabalhados.

• Adquirir conhecimenlo.s a cerca dos grupos aos quais pertencem das relagoes sociais que ali 

cstabelecem e de suas diversas formas de organizaqao ampliando suas experiencias.

Podem se enriquecer com atividades de reciclagem e meio ambiente, com materiais reciclados 

relirados da natureza, em formas de artcsanalos, construidos por eles mesmos, com a ajuda do professor.

!

Sens objetivos:

• Meio ambiente, natureza, reciclagem, radioes culturais, animais e seu habitat natural, plantas e 

sua funqdes

MATEMATICA

Contcxtos significativos possibilitam experiencias ricas para as crianqas no conhecimento 

matemalico, na educa^ao intantil isso ocorre em atividades e brincadciras atraves dos numeros. A entrada 

mundo da matematica ocorre quando a professora sabe encaminhar a crianqa pra atividades c 

brincadciras, de contagem , lamanho, quantidade , etc...

• Adquirir experiencias para o processo de desenvolvimento do raeiocinio logico e aquisipao de 

conccitos variados.

• Vivenciar situapoes , problemas em que elas possam progressivamente desenvolver o raeiocinio 

logico matematico, raciocinando em qualquer situapao com o espirito crilico e tlexivel.

• Desenvolver o pensamento logico, a capacidade d generalizar, analisar, sintetizar, formular 

hipoteses, deduzir, reiletir e argumentar.

no

Sens objeiivos:

• Nopoes de quantidade,

• Contagem oral,

• Nopoes de tamanho,

• Lateralidade,

• Figuras geometricas planas,

• Cores e misturas,



TEMAS TRANSVERSAIS

Btica, valores humanos e traiisforma<;ao. pluralidade cultural, meio ambiente, Saude e qualidade 

de vida. Estas questoes nao podem i'allar no currlculo, pois, caminham lado a lado com o proccsso ensino 

aprendizagcm , um ligado ao outro. Sera desafiante investir na supera9ao da discriminagao e dar a 

conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural que compoe o patrimonio socio cultural 

brasileiro ; favorecendo e estimulando a curiosidade da crianpa em rela^ao ao meio fisico social n qual 

vive contribuindo na formapao de habitos e atitudes sobre a saude contribuindo na qualidade de vida.

POPULACAO - ALVO META

Criangas de seis meses a tres anos e meio provenientes de lam Hi as empobrecidas, cujos pais 

trabaiham e necessitam do atendimento da creche, e manias que se encontram em situaqao de risco 

pessoal ou social. Metade 110 crianqas.

CARACTERISTICAS DA CRECHE

A clientela atendida apresenta a seguinte situa9§o socio economica:
• Famiiias de baixa renda que residem na cidade e na zona rural,

• Famiiias sem renda mensal fixa,

• Pais em situa9ao de subemprego e desempregado,

• Maes que trabaiham como rurais, diarislas, empregadas domestica e nas usinas da cidade e da 

rcgiao.

• Pais sem qualificaqao professional.

ASPECTO FUNCIONAL

Ha necessidade de reciclagem do pessoal voltado para a Educa9ao Infanlil, de aquisi9ao e 

reposigao de material didatico, manuten9§o das instalagoes fisicas, aquisigao e manuten9ao de 

equipamentos e mobiliarios, de forma9ao de um grupo ativo de ‘‘amigos'’ da creche e arrecadaqao de 

recursos para o custeio das atividades programadas.

PROPOSTA DE SOLUCAO

FAMIL1A
• FormaQSo de associa9ao de pais,

• Formagao de grupos de voluntaries,

• Orienlagao familiar,

• Reunifies de pais ( quatro por ano, no termino dos bimestres ).



ATIVIDADES DA DIRETORIA

• Realiza9oes de promoipoes,

• Represcnta^ao nos Conselhos Municipals de Assistencia e Dircitos da Crian^a e do Adolescenle.

• Buscur recursos financciros.

ATIVIDADES COM AS EDUCADORAS

• Avaiiacao e plancjamento anual da Proposta Politico Pedagogica embasados no Refercncial 

Curricular Nacional para a Educapao Infantil;

• Participapao de recursos e treinamentos com profissionais na area da educate, *( cursos dc 

matematica c portugues).

• Colaborapao e organizapao das festas em datas comemorativas, (e em trabalhos sociais, como, o 

Cachorro Quente).

ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE VOLUNTARIOS

• Participaipao das festas e promopdes.

• Confecpao de trabalhos manuais e artesanais ( bordados, croches e pinturas)

• Campanha e colaborapao nas atividades sociais.

ROTINA

Acolhida feita pelas educadoras.

Orapao da manha com todas as crianpas, professoras e funcionarias, 

Cafe da manha,

Atividades pedagogicas em sala dc aula ou ao ar livre,

Banho,

Almopo, escovapao c descanso,

Higicne ,

Lanche da tarde,

Atividades liidicas ( parque, gramado e areas externas coberlas ), 

Jantar,

Higiene e satda.



D1STR1BU1CAO BE CR1ANCAS FOR GRUPOS

As crianfas sao dividas em grupos da segiiinte forma:

Bcr^ario 1 = 25 crian^as 

Ber^ario II = 15 criati9as 

Maternal 1 A = 21 crian^as 

Maternal I B = 18 crian9as 

Maternal II A = 19 crian9as 

Maternal 11 B = 19erian9as

ATUACAO creche /familias

No ato da matricula os pais assinam a folha de compromisso com a entidade, onde constant as 

normas da institui9ao. Essas feitas em duas vias, sendo uma dos pais e a oulra da creche; faz-se tambem 

uma entrevistas com os pais, para que com isso eles liquem a par de como devem atuar juntamente com a 

entidade na educa9ao dos setts filhos.

FORMACAO DAS EBUCADORAS

• Participa9ao em cursos de capacitaqao profissiona) para educadores de creche oferecidos pela 

prefeitura e outros,

• HTPC diariamentc, a partir das 16 e 20 hs.

AT1VIDABES E SERVICOS

- TRIAGEM E MATR1CULAS: Sele9ao. inser9ao e registro das crian9as por ocasiao do inicio do ano 

lelivo e por procura de vagas cm qualquer periodo.

SAUBE: Observaqao da crianqa orientaqao aos pais e eneaminhamenlo , quando necessario, a servt9os 
medicos; I’brmaqao de habitos de saude.

ALIMENTA^AO: O cardapio segue a orientaqao de uma nutrieionista:

• Cafe da manha ( pao e leite ),

• Almoqo (e bem variado e saboroso ),

• Lanclie ( frutas da epoca ou doces casciros),

• Jantar ( sopa diversificada de carnes e legumes ).

H1GIENE PESSOAL: Formagao de habitos de higiene adequados, ( banhos, escovaqao, etc.). 
Atividades desenvolvidas de forma cducacional.



ATIVIDADES PSICOPEDAGOGICAS DE LAZER

Atuai^ao junto a crianpa buscando a saiisfa^ao dc suas necessidades basicas, afetivas, 

cognitivas e sociais, fazendo com quo ela aprenda, dcslumbre, construa c seja capaz de produzir o seu 

proprio umhecimento, lendo prazer em Irequcntar a creche.

AVALIACAO

Tem como objetivo verificar o processo educative, o desenvolvimento e o rendimento das 

crianqas. baz-se neccssario que o educador tenha sensibilidade, a logica e principalmente o 

comprometimento enquanto avaliador. alcm de que, e precise estar em intima conexao com os objetivos 

norieadorcs da aqao educaliva. E preciso que o educador tenha urn prepare teorico e dominar betn os 

conteudos abordados. E importante registrar as suas observances em cadernos diarios ou semanais. 0 

educador tem que estar atento lambcm, para avaliar consiantemente a sua pratica educaliva a fim dc 

buscar novos caminhos permitindo a eficiencia e a qualilicaqao de sua pratica educaliva.

RECURSOS MATER1AIS

RECURSOS HUMANOS

NOME FUNCAO ESCOLARIDADE
Maria Aparecida da Silva Coordenadora Psicopedagogia
Gabricia de Souza Lima Profcssora Pedagogia
Maria dc Fatima 
R.Ramos Matos

Profcssora Pedagogia

Marcia AP. Ucmura 
Kamefani

Profcssora Educanao Artistica, 
Ciencias Contabeis, 
Pedagogia

Aline Ferreira da Silva Profcssora Pedagogia

Monique Hellcn Auxiliar Pedagogia incompleta
Sabrina Vieira Profcssora Pedagogia

Mayla G. Tazinazzio Nutricionista Nutrigao
Francieli C.Favarini
Santos

Professors Pedagogia

Marcia Mendes 
Rodrigues

Merendeira

MARCILENE ALVES 
ALAVESSE

Services gerais
MARIA HELENA ALAVARSE
BASSO

AUXILIAR DE COZINHA

Maria Menin Confeiteira
Maria Cristina Pontes Servigos Gerais
Maria de Fatima
Santos Souza

Servigos Gerais

Manoel Alves Vieira Zelador
Angela Maria Ferrari 
Francia

Secretaria Contabeis



PLANOS DE APLICAQAO

NATUREZA DE DESPESAS

ESPECIFICAQAO FUNDEB TOTAL

Salaries e encargos R$ 433.120,37 R$ 433.120,37
Agua, luz e telefone R$ 22.981,63 R$ 22.981,63 

R$ 1.500,00Material Pedagogico R$ 1.500,00
Material de consumo R$ 4.850,00 R$ 4.850,00
Outras despesas R$ 17.548,00 R$ 17.548,00

total R$ 480.000,00 R$ 480.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - FUNDEB

MESES VALOR

JANEIRO R$ 40.000,00 
R$ 40.000,00FEVEREIRO

MARCO R$ 40.000,00 
R$ 40.000,00ABRIL

MAIO R$ 40.000,00
JUNHO R$ 40.000,00
JULHO R$ 40,000,00
AGOSTO R$ 40.000,00
SETEMBRO R$ 40.000,00
OUTUBRO R$ 40.000,00
NOVEMBRO R$ 40.000,00
DEZEMBRO R$ 40.000,00
TOTAL R$ 480.000,00

PLANO DE ENSINO

COMPETENCIAS QUE DEVEM SER DESENVOLVIDAS NA EDUCACAO

INFANTIL:

• Desenvolver uma imagem positiva de si, aluando de forma cada vez mais independenle, 
confianfa em suas capacidades e percep9ao de suas limitatpoes;

• Descobrir e conhecer seu proprio corpo, suas potcncialidades e seus limites,

• Desenvolver e vaiorizur habitos de cuidado com a propria saude e bem estar;

• Esiabelecer vinculos afetivos c de Iroca com adultos e crianpas fortalecendo sua auto-estima e 

ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicat^ao e intera^ao social;

com



• Estabclecer e ampliar cada vez mais as relates sociais, aprendendo aos poucos a articular sens 

interesses e pontos de vista com os demais, rcspeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de 

ajuda e colaborafao;

• Observar e explorar o ambiente com alilude de curiosidade, percebcndo-se cada vez mais coma 

imegrante , dependente e agenle transformador do meio ambiente valorizando atitudes para sua 

conscrva9ao;

• Brincar , expressando emo^des , senlimentos, pensamentos , descjos e necessidades;

• Utilizar as diferentes linguagens ( corporal, musical, plastica, oral e escrita) ajustadas as diferentes 

intcmpoes e situa^ocs de comunica9ao , de forma a compreender a ser compreendido, expressar 

suas ideias , senlimentos, necessidades e desejos e avan9ar no sen processo de constru9ao dc 

signilicados, enriqueccndo cada vez mais sua capacidade expressiva;

• Conhcccr algumas manifestoes culturais , demonstrando atitudes dc interesse, respcito c 

participa9ao frentc a elas e valorizando a diversidade.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA

BERQARIO I E II

Competencias a serein desenvolvidas no componente curricular:
• Participar de varias situa9oes de comunica9ao oral;

• Inleragir e expressar desejos, necessidades e senlimentos atraves da linguagem oral;

• Imercssar-se pela leitura de historias oral;

• l amiliarizar-se aos poucos com a escrita do seu nome por meio da participa9ao em situa9oes 

quais ela se faz necessaria e do contato cotidiano com livros, revistas e historias em quadrinhos.
nas

Habilidadcs a serem desenvolvidas:

• Usar a linguagem oral para conversar, comunicar, relatar suas vivencias e expressar desejos, 

vomades, necessidades e senlimentos, nas diversas sititoes de interagao presentes no cotidiano;

• Participar de siatoes cotidianas onde sc faz necessaria a parlicipapao da leitura do professor;

• Observar e manusear materials impresses

Conteudos:

o Convcrsa informal, hora da historia,

• Identiticar o nome ( cartaz na parede- visualiza9ao ),

• Compreender ordens simples,



Indicar partes do corpo em bonecos e nas proprias crianfas, 

Desenvolver associa^ao de objetos por espccies,

Manusear revistas, livros, identificando o que ve. 

Brincadeiras enirente ao espelho,

Imitar o professor

Atividadcs:

Alividadcs de vivencias,

Atividades livres,

Atravcs de brincadeiras solicitar que a crian9a atenda as ordens simples feitas pelo professor, 

Identificar partes do corpo,

Uso de gravuras simples,

Folhear livros e revistas livremente e sobre orientagao do professor,

Mostrar paries do corpo no espelho, em bonecos ou na propria crian^a.

Imitar o que o professor pcde, seguindo o seu comando.

Avaluu;ao:

• Process© de avalia^ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

participa^ao da crianqa nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcan^ados.

Movimento
Competencias a serem dcsenvolvidas no componcnte curricular:

• Familiarizar-se com a imagem do proprio corpo,

• Explora^ao de gestos e ritmos corporals,

• Deslocar com destreza no espaqo,

• Explorar e utilizar os movimentos de preensao, encaixe, para uso de objetos diversos.

Habilidades a screm dcsenvolvidas:

- rcconhecimento progressive de segmentos e elementos do proprio corpo por meio da explorafao, das 

brincadeiras, do uso do espelho e da interafao com os outros,

- expressao de sensa^ao e ritmos corporals por meio de gestos, posturais e da linguagem oral,

- explorar de diferentes posturas corporals, como se sentar em diferentes inclina^oes, deilar-se em 

diferemes posi^oes, ficar reto apoiado na ponta dos pes com e sem ajuda,

- amplia<;ao progressiva da destreza para deslocar-se no espaqo por meio da possibilidade constantc de 

arvastar-sc. engalinhar, rolar, andav. covrer, saltar,

- aperfei^oamento dos gestos relacionados com a preensao, o encaixe 

lan^amento. por meio da experimenlaijao e uliliza^ao de suas habilidades manuals em diversas situaqoes 

cotidianas.

o trafado no desenho, o



Contcudos:

• Desenvolver o equilibrio: dar^a, jogos, movimenlo, lateralidade.. coordenaqao motora, imitagoes,
mimicas

brincadeiras orientadas,

Atividadcs :

Pulando objetos e obstaculos, andando, corvendo, rolando, passando por cima dc almofadas e etc... 

Imilando os bichos e expressoes faciais.

Tocar partes do corpo no banho,

Brincadeiras cantadas

Exprcssao de sensaqoes por meio de gesios e posturas,

Tanquc de areia , ( bolinhos de lama, torres, castelos e etc...),

Tuneis e cabanas, ( com lenqois, cadeiras, mesas, cobertores.),

Observar seu corpo e suas expressoes faciais no espelho.

Avalia^ao:

• processo de avaliaqao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

parricipai;ao da crian^a nas atividades c se os objetivos propostos estao sendo alcan^ados.

NATUREZA E SOCIEDADE

Competcncias a serem dcsenvolvidas no componente curricular:

• Explorar o ambiente para relacionar-se com pessoas,

• Estabclecer contato com pequenos animais. plantas e objelos diversos, manifestando curiosidadc e 

inleresse.

Habilidades a serem dcsenvolvidas:

• Participaijao em atividades que envolvam historias, brincadeiras , jogos e can^des que digam 

respeito as tradiqoes culturais dc suas comunidades e de outros grupos,

• Expiorapao de difcrenles objetos e suas propriedades e de relates simples de causa e efeito,

• Contato com pequenos animais e plantas, sempre com a presenqa do professor, ou de urn 

profissional da area,

• Conhccimenlo do proprio corpo por meio do use e da explorai;ao de suas habilidades fisicas. 
motoras e perceptivas.

Conteudos :

• Datas comemorativas,

• Contato com pequenos animais e plantas,

• Explorar o meio ambiente, local ondc mora e estuda,

• Idenlifiear difcrenles tipos de brinquedos e objetos.



Atividades :

• Intcra^ao alraves de jogos e brincadeiras,

• Excursao pelo espa90 externo da creche para obscrvaijao de ruas, carros, motos, pessoas. eic...

• Observaijao de pequenos animais, ( formigas, besouros, aranhas, minhocas. borboletas, passaros). 

sempre com a presenfa do professor,

• Cultivar plantas, (montar hortas com garrafas pet e plantar flores ),

• Jogos e brincadeiras, musicas, historias e dan^as tradicionais da comunidade e dos familiares mais 

vclhos,

• Manusear e explorar diversos objetos,

• Aprendizagens dos nomes em situa?6es reals do cotidiano das crian^as,

• Misturas de elementos, agua e areia, cores, etc...

Avaliavao:

O process© de avaliagao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

panicipa^ao da crianga nas atividades e sc os objetivos cstao sendo alcan^ados.

ARIES V1SUAIS

Competencias a serem desenvolvidas no componente curricular:

• Ampliar o conhecimento de mundo que possuam manipulando diferentes objetos e materiais.

• Uliiizar diferentes materiais graficos c plaslicos sobre diferentes superficies,

Habilidades a serem desenvolvidas:

• Bxploraqao e rcconhecimento de diferentes movimentos gestuais,

« Cuidado com o proprio corpo e dos diferentes movimentos gestuais,

• Cuidado com os materiais trabalhados e objetos produzidos,

• Observaqao e identificaqao de imagens diversas,

• Observaqao de imagens artisticas,

Conteudos :

• Danqas, desenhos livres, lecnicas de misturas c pinturas diferenciadas, historias, leituras e 

dramalizaqoes, faz-de-contas, recortes e colagens.

Atividades :

• Teatro de sombras

• Fantoches variados,



• Corcograiias faceis dc imitar,

• Exploraijao e manuseio de materials diversos,

• Dramatizaijoes,

• Brincadeiras livres e orientadas,

Avaliagau:

O proeesso de avalia?ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros dc 

participafao da crianija nas atividades e sc os objetivos propostos esiao sendo alcangados.

MIJSICA

Competencias a serem descnvolvidas no componente curricular:

• Ouvir. perceber e discriminar sons diversos, fontes sonoras e produgocs musicais,

• Brincar com a musica, imitar, inventar e reproduzir cria^oes musicais.

Habilidades a serem desenvolvidas:

• Exploragao, expressao, reprodugao do silencio e de sons com a voz, o corpo e materiais sonoros 

diversos,

• Interpreta^ao de musicas e can^oes diversas,

• Parlicipapao em brincadeiras e jogos canlados e ritmicos,

• Escuta de obras musicais infantis variadas,

• Participa^ao em situapoes que interagem, musicas, canqoes e movimentos corporals.

Contcudos :

• Seguir os movimentos que pede a musica,

• Perceber os sons de silencio e de musicas mais lentas,

• Descnvolver o prazer de escutar as musicas e observaqao dos ritmos,

• Musicas de rotina,

• Jogos e brincadeiras que envolvam a musica.

Atividades :

• Alividades ludicas,

• Imitaqoes de vozes, ruidos, sons corporals, dangas,

• Cantar para as criangas dormirem,

• Expiorar materiais sonoros, ( chocalhos, blocos, sinos ),

• Manuseio e exploragao dos instrumentos musicais, como vioioes, pianinhos, etc...

• Canlar em situagoes como, (banho, fila, no parque, na sala de aula, na saida)



Aviilia^fio:

0 processo de avaliafao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros de 

parlicipagao da crianpa nas alividades e se os objetivos propostos estao sendo alcangados.

MATEMATICA

Competencias a serem descnvolvidas no componente curricular:

• Bstabelecer aproximagdes a algumas nopoes de matematicas presentes no cotidiano, como 

conlagem, scquencia numerica, relafoes espaciais.

Habilidadcs a serem descnvolvidas:

• Participar de alividades em que o adullo recite a sequencia numerica;

® Participar de conlagem envolvendo o grupo de criangas, objetos envolvidos em historias. musicas. 

brincadeiras e jogos.

• Utilizar expressdes relacionadas a quantidade nas suas brincadeiras,

• Participar de jogos de figuras,

• Fazer observances que revelam uma aproximagao as nogoes de quantidade, tempo e posigao 

utilizando terminologia propria e afim.

Conteudos:

• Conlagem oral ( nas musicas e visualizagao), ate o 03 ou ondc o aluno consegue contar.

• Cores primarias e suas misturas,

• Nopoes de tempo e espago,

• Brincadeiras de construgoes,

Atividades :

• Maior/menor, dentro/fora.em cima/em baixo, subindo/descendo, construnao de lorres, pistas, 

castelos, jogos de eneaixe, painel de ( pesos/medidas, aniversariantes, conlagem dos alunos 

presentes/ausentes , ajudantes do dia etc...), carimbos de maos e pes, brincadeiras e musicas 

envolvendo os numeros,

• Figuras geometricas planas: ( BERQARIO I 

quadrado e triangulo e suas musicas.),

circulo e sua musica, BERt^ARlO II - circulo,

Avalianao:

0 processo de avaliagao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registro dc 

participagao da crianga nas alividades e se os objetivos propostos estao sendo alcangados.



MATERNAL I E II

LINGUAGEM ORAL E ESC RITA
Compctencias a sercm dcsenvolvidas no componentc curricular:

• Interessar-se pda leitura de historias e fabulas,

• Interagir e expressar desejos, necessidades e sentimcntos alraves da linguagem oral,

• Parlicipar de variadas situa^oes de comunicagao oral.

Habilidadcs a serem descnvolvidas:

• Usar a linguagem oral para conversar, comuniear, relatar suas vivencias c expressar desejos, 

vonlades, necessidades e senlimentos, nas diversas situates de intera?ao presente no cotidiano 

onde se faz necessaria a participa^ao da leitura,

• Observar c manusear materials impresses, jornais, revistas e livros infantis,

Contcudos:

Conversa informal,

Rodas de conversas orientadas,

Mora da historia e fabulas,

Idemificar o nome,

Compreender ordens simples e duplas,

Idenlificar partes do corpo no espelho, em bonecos e nas criant^as,

Manusear livros, revistas, jornais, identificar e apontar o que ve,

Imitar o professor,

Parlendas e poesias 

Atividades:

Atividades de vivencias,

Atividades livres e orientadas, atraves das brincadeiras solicitar que a crian9a atenda as ordens 

simples e duplas,

Identificar partes do corpo, nomeadas pelo professor,

Leitura de crachas,

Paincl dos nomes proprios,

Identificar os colegas,

Leitura de livros infantis lei to pelos alunos e professor,



* Caixa surpresa,

• Deciamar parlendas e poesias.

Avaluujao:

O proccsso de avalia^ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registro da 

participafao da crian^a nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcan^ados.

MOVIMENTO

Coinpetencias a scrcm desenvolvidas no componente curricular:

• Explorar e utilizar os movimentos de preensao e encaixe,

• Deslocar com destreza no espa^o,

• Bxplora9ao de gestos e ritmos corporals,

• Familiarizar-se com a imagem do proprio corpo.

Mabilidades a scrcm desenvolvidas:

• Reconhccimento progressive de segmentos c clemenlos do proprio corpo, por meio da explorapao 

das brincadeiras, no espelho c intera^ao com os oulros,

• Expressao de sensapao e ritmos corporais por gestos e posturas,

• Ampliapao progressiva da destreza, andar, correr, sallar, pular, arrastar-se,

• Aperfcipoamento dos gestos relacionados com a preensao e o encaixe, do trapado e desenhos c 

escrita,

Conteudos :

• Danpa, jogos, movimentos livres e orientados, lateralidade, coordenapao motora, imitapoes, 
brincadeiras,

Atividades :

Desenvolver o equilibrio, pulando, correndo, saltando.

Imitar bichos, imitar expressoes taciais,

Tocar as partes do corpo na bora do banho e aprender tomar banho sozinh 

Brincadeiras de roda

Expressoes de sensapoes por meio de gestos e posturas,

Brincar no tanque de areia e no parque, tuneis, cabanas,

Caminhadas ao redor da creche , no asilo, observando tudo ao redor



Avalia^ao:

O processo de avalia^ao do ensino c da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

parlicipaijao da crianpa nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo aleanpados.

NATUREZA E SOCIEDADE

Competcncias a serem desenvolvitlas no componente curricular

• Bxplorar o ambiente para relacionar-se com as pessoas,

• Estabelecer conlato com animais e plantas e objetos diversos, manifestando curiosidade e interesse.

Mabilidades a scrcm desenvolvitlas:

• Participapao em atividades que envolvam hisiorias, brincadeiras, jogos e canpoes que digam 

respeito as tradipoes cullurais de sua comunidade e outros gropes,

• Explora^ao de diferentes propriedades e de relapoes simples de causa e efeito,

• Contatos com pequenos animais e plantas,

• Conhecimento do proprio corpo por meio de uso e de explorapao de suas habilidades fisicas. 

motoras c perceplivas,

Conteudos:

• Datas comemorativas,

• Contatos com pequenos animais e plantas,

• Explorar o meio ondc vivemos,

• Identificar partes do corpo, no espelho e nos colegas,

• Identificar diferentes tipos de brinquedos e objetos, 

Atividades:

Interaqao atraves de jogos e brincadeiras,

Excursao pelo espaqo da creche para observaqao ,

Trabalhar a alimenlaqao e a higiene e saude,

Cullivar plantas e hortas,

Plantar feijoes e milhos nos poles com algodao, observar e acompanhar o seu desenvolvimcnto, 

Trabalhar a dengue, fantochcs, mascaras, atividades de conscientizaqao e desenhos,

Piquenique no parque, na sombra das arvores, denlro da creche,

.logos e brincadeiras, miisicas c hisiorias, sobre as feslas comemorativas,

Danqas tradicionais,

Rodas de conversas.

Avaliaqao:



0 processo de avalia^ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registro da 

participate da crianfa nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcanpados.

ARTES VISUAIS

Coinpetcncias a serem desenvolvidas no componente curricular:

• Ampliar o conhecimento do mundo que possuam, manipulando diferenles objetos e materials.

• Utilizar diferentes materials graficos c plaslicos sobre diferentes superficies,

l labilidades s scrcm desenvolvidas:

• Explorato e manipuIa9ao de materials de diferentes texturas e espessuras, de variados suportes 

graficos.

• Bxplora^ao e reconhecimento de diferenles movimentos gestuais,

• Cuidado com o proprio corpo e dos colegas no comato com os suporles e materiais,

• Cuidados com os materiais trabalhados c objetos produzidos,

• Observa^ao e identifica^ao de imagens diversas,

• Obscrva9ao de imagens artisticas,

Conteudos:

• Teatros, dan9as, desenhos livres e orientados com tecnicas diferenciadas, historias e fabulas. faz- 

de-conta, recortes e colagens, mistura de cores, pinturas de diversas formas.
Atividades:

Teatro e fantoches variados, dedoches,

Expiora9ao e manipula9ao de materiais diversos, alinhavos.

Massa de modelar,

Murais c paineis na sala de aula ( fotos e figuras ),

Polos das atividades e brincadeiras na creche e gravar DVD para mostrar aos pais e alunos, 

Dramaliza9ocs,

Brincadeiras livres e orientadas,

Cores primarias e secundarias,

Avalia^ao:

O processo de avalia9ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

participagdo da crian9a nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcan9ados.



MIISICAS

Competencias a serein desenvolvidas no componcnte curricular;

• Ouvir, perceber e discriminar sons diversos, fontes sonoras e produ^Qes musicals,

• Brincar com musicas, imitar, invenlar e reproduzir cria^des musicals,

Habilidades a sercm desenvolvidas:

• Explora^ao, expressao, reproduijao do silencio e de sons com a voz, o corpo e maleriais sonoros 

1 diversos,

• Imerprela^oes de musicas e can?oes diversas,

• Pariicipa^ao em brincadeiras e jogos caniados e ritmicos,

• Escuta de obras musicals infant is variadas,

• Participar em situa<?bes que interagem musicas, movimentos corporals e cangoes,
Contcudos:

« Seguir os movimentos que pede a musica,

• Perceber os sons do silencio,

• Dcsenvolver o prazer de ouvir musicas e ritmos diversos,

• Musicas de rotina,

• Jogos e brincadeiras que envolvam a musica.
►

• Imitar o professor.

Atividades:

• Ludicas, imitar vozes, sons, ruidos, dangas, explorar materials sonoros, bandinhas, pianos, violocs, 
cantar na tila, refeigoes, parque, saida.

Aviilia^ao:

O process© de avaliagao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da paiticipa^ao 

da crianga nas atividades e na observaqao de que os objetivos propostos eslao sendo alcan9ados.

MATEMATICA
Compctencias a sercm desenvolvidas no componente curricular:

• Eslabelecer aproximagoes a algumas nopocs inalematicas presentes no cotidiano, como contagem 

c scquencia numcrica,

Habilidades a serem desenvolvidas:

• Participar de atividades com sequencia numerica;

• Contagem oral envolvcndo grupos de criangas, objetos, historias, jogos, etc...

• Relacionara quanlidade nas brincadeiras,

• Figuras tridimensionais usando a massinha de modelar,

• .logos de figuras,

• Nogoes de quantidade, tempo e posigao ,



Conteudos:

• Contagcm oral (nas musicas e visualiza<;6es), ate o 05 ou onde o aluno consegue contar,

• No^oes de quantidade,

• Cores primarias e secundarias,

• Noyoes de tempo c espa?o, brincadeiras de constnujao,

Atividadcs:

• Maior/menor. dentro/fora, em cima logicos, figuras gcometricas planas. (MATERNAL 1 c II 

circulo, quadrado, triangulo, retangulo, losango, trapezio, pentagono e hexagono 

musicas)/em baixo, subindo/descendo, constru<;ao de torres, encaixes, castelos, blocos;

• Brincadeiras que cnvolvam os numeros, qucbra-cabeipas, jogo da memoria, boliche, 

domino, musicas que envolvam os numeros, ulilizar as maos para contar de 1 a 10

c suas

Avaliu^au:

O processo de avalia^ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves dc registros da 

participaijao da crian^a nas atividades e se os objetivos proposlos estao sendo alcangado



PLANEJAMENTO 2020

Janeiro
-Dia 13/01- 17/01
Scmana de adapta^ao: acolhimento, brincadeiras

Feverciro:
Atividade de pintura 
Mascara
Fcsta de carnaval com fantasias 
-Dia 20 c 21:
Passeios
Recrea9oes

Mar^o:
- Dia 08/03: Dia intemacional da Mulher 
Confcc^ao de lembrancinha para levarem para casa
- Dia 14/03: Dia National dos Animais 
Projelo: Os tres porquinhos.
- Dia 22/03: Dia Mundial da Agua 
Atividadcs relacionadas ao tema 
Confccqao de carlazes
Teatro

Abril:
- Dia 12/04: Pascoa
De 06 a 10/04 realizar alividades com o tema da pascoa
Brincadeiras
Pintura facial
Mascara
Lembrancinha
- Dia 14/04: Indio 
Brinqucdo de origem 
Mascara; cocar; colar 
Brincadeiras

Main:
- Dia 15: Dia das maes 
Alividades para levarem para casa 
Ensaio para apresentatjao 
Lembrancinha (Pole de docc decorado)
- Projelo: Os cinco palinhos.

Junho:
27/06- Festa Junina 
Alividades relacionadas ao tema

Julho:
- Projelo: 1'rabalhando cores com experimentos.
- 08/07 - 12-07 - Replanejamento

Agosto:
- Dia 09/08: Dia dos pais 
Alividades para levarem para casa 
Lembrancinha 
Ensaio para apresentapao



- Dia 22/08: Folclore 
Projeto rdadonado ao tema
- Dia 25/08: Soldado 
Atividades de pintura
Confcc^iio de algo em comemora9ao ao dia

Sctembro:
- Dia 07/09: Independence do Brasil 
Ciilto a bandeira
Atividades
- Dia 21/09: Dia da arvore 
Projeto relacionado ao tema
- Dia 27/09: Dia do Idoso 
Passeio no lar dos idosos.

Outubro:
- Dia 12/12: Dia das crian^as
Scmana com atividades fisicas e passeios em comemora^ao.

Novembro:
*Prepara9ao para festas de linal de ano. 
Apresenlai^ao M II A e B 
O aniversario do seu alfabeto

De/embro:
Festa de Formatura e Natal com apresentaifSes.
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